Ing.
Financie
a dane
Vynikni nad svojimi rovesníkmi
znalosťami o financiách, daniach
a o medzinárodných financiách.
Program má vyvážené teoretické a aj
praktické zameranie na zdokonaľovanie
zručností využívaných v práci s metódami

Aká bude finančná architektúra
vo svete?

a dátami, a ako aj informáciami.

Prečo vznikajú finančné krízy a je

Tieto znalosti sú vysoko oceňované

možné im predchádzať?

zamestnávateľmi v SR a v zahraničí.
Absolventi sú schopní navrhovať

Ako ovplyvňuje fiškálna a menová

a uskutočniť vhodné postupy a riešenia

politika ekonomický rast krajiny

vo verejnom a podnikovom sektore, vo

a jednotlivé firmy?

verejných a podnikateľských financiách,
ako aj v oblasti daní na rôznych úrovniach

Musí každý platiť dane?

riadenia, správy a podnikania a to aj

Je to skutočne tak?

v medzinárodnom rozsahu.
Pomáhajú environmentálne dane
zlepšovať životné prostredie?

Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

nhf.euba.sk

Chceš si v živote
vyberať z možností?
Štúdium FD ti dá
všetko, čo potrebuješ.

Čo sa naučíš
Najnovšie teoretické a praktické
poznatky v oblasti financií,
medzinárodných financií a daní.
Chápať zložité procesy v oblasti financií,
medzinárodných financií a daní cestou

Možnosť profilácie v troch
špecializáciách: financie, medzinárodné
financie a dane.

rozvíjania abstraktného myslenia
a osvojenia si moderných metodológií.
Aplikovať teoretické poznatky
a výskumné zistenia iných autorov
vo financiách a daniach, a to formou

Možnosť študovať študijný program aj
v anglickom jazyku.

kreatívneho prístupu pri riešení
výskumných otázok najmä pomocou
metód finančnej ekonometrie,
experimentálnej ekonómie
a behaviorálnej ekonómie.

Možnosť absolvovať posledný
semester štúdia na renomovanej
univerzite - Nottingham Trent
University (Veľká Británia) a získať
akademický titul Ing. a súčasne titul
MSc.

Uplatnenie
{} Špecialista na verejné, podnikateľské
a medzinárodné financie
{} Finančný expert
{} Finančný analytik a prognostik

Prípravu na navrhovanie
a uskutočňovanie rôznych
experimentov na testovanie opatrení
a zmien politík súkromných a verejných
inštitúcií.

{} Špecialista na daňovníctvo a daňové
poradenstvo
{} Daňový expert a poradca
{} Daňový analytik a prognostik
{} Finančný poradca

Financie a dane (FD)

Inžiniersky študijný program

